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Tkanina výztužná NV 110

> speciální perforovaná vliesová tkanina
> systémové armování izolace WD 1K
> dostupná v různých šířkách
> včetně systémových komponent - kout, roh

Popis produktu

Tkanina výztužná NV 110 je speciálně vyvinutá pro použití s hydroizolační stěrkou WD 1K. Plošná hmotnost 
tkaniny 110g/m2.
Tkanina slouží k vyztužení izolačního souvrství, jako kontrola nanášené tloušťky a zejména k zajištění 
překlenutí trhlin, dodatečně vzniklých v podkladu. 
Speciální výrobní postup zaručuje, že tkanina je po zatlačení do čerstvé stěrky dokonale prosycena a tím je 
zajištěno trvalé spojení a vyztužení izolačního souvrství. Důmyslná perforace umožňuje snadnému odchodu 
vzduchu pod tkaninou a zabraňuje tvorbě nežádoucích bublin a zvlnění tkaniny. 

Dostupné rozměry:
20,0 cm x 50 m
27,5 cm x 50 m
35,0 cm x 50 m
55,0 cm x 50 m
70,0 cm x 50 m
90,0 cm x 50 m

Systémové doplňky:

Kout NV 110: 15 x 8 x 15 cm, bal. á 20ks
Roh NV 110: 8,5 x 8 x 8,5 cm, bal. á 20ks

Skladování: 
Skladujte v suchu, chraňte před prachem a působením mrazu.

Zpracování

Doporučený nástroj: 
Nůžky, nůž, pravítko, metr.

Zpracování: 
Tkaninu nastříhejte na potřebné rozměry. Jednotlivé pásy tkaniny vtláčejte do čerstvé vrstvy stěrky WD 1K a 
následně přepracujte stěrkou WD 1K tak, aby byla tkanina celoplošně překryta a nikde neprosvítala.
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Technické údaje

Barva bílá
Gramáž 110 g/m²
Tloušťka vrstvy 0,55 mm

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:
- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Chrantě před přímým slunečním zářením.

Tipy:
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání 
přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní 
poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty 
smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti 
zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí 
malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u 
kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy.&nbsp; Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, 
týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně 
platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.


